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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh na pripojenie sa Mesta Žilina k dokumentu Rady Európy – “Pakt za 

zastavenie sexuálneho násilia na deťoch“ a to nasledovne: 

 

1.1   Zaregistrovať sa na oficiálnej internetovej stránke Rady Európy ako 

podporovateľ kampane JEDNO Z PIATICH / Council of Europe ONE in 

FIVE. 

1.2   V spolupráci s občianskym združením Náruč – Pomoc deťom v kríze 

v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta organizovať informačné 

podujatia pre deti a zamestnancov.  

1.3.   Distribuovať informačné materiály a letáky s informáciami a pokynmi 

súvisiace s Paktom za zastavenie sexuálneho násilia na deťoch. 

 

  

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V súvislosti so sexuálnym zneužívaním detí často hovoríme, že ide o „neviditeľné zločiny“,  

pretože ich nikto nechce vidieť, nikto o nich nechce hovoriť. Žiaľ, pre tisíce detí je sexuálne 

zneužívanie krutou realitou. Zo skúseností odborníkov pracujúcich s obeťami sexuálneho 

zneužívania, ako aj z výsledkov početných výskumov, vyplýva, že takéto deti môžu byť 

poznačené na celý život. Miera aj škála  ničivých následkov môže byť rôzna – strata sebaúcty, 

neschopnosť nadväzovať spoločenské kontakty či uspokojivé partnerské vzťahy, sklon 

k zneužívaniu návykových látok, sebapoškodzovanie... 

 

Podľa prieskumov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2013 bolo v Európe 

sexuálnemu zneužívaniu vystavených spolu 9,6% detí (13,4% dievčat, 5,7% chlapcov). 

V roku 2014 bol Inštitútom pre výskum práce a rodiny zrealizovaný výskum Prevalencia 

násilia páchaného na deťoch v SR, z ktorého vyplýva, že s nejakou formou sexuálneho 

zneužívania sa vo vzorke detí 8. a 9. ročníkov stretlo 7% z detí (pričom výskum nezahŕňal 

deti od 15 do 18 rokov, zaradením ktorých by toto číslo pravdepodobne ešte stúplo). Z 

dostupných údajov vyplýva, že približne každé piate dieťa sa stane obeťou nejakej formy 

sexuálneho násilia.   

 

Z uvedených výskumov je zrejmé, že sexuálne zneužívanie detí nie je marginálnym 

problémom, ale problémom, ktorému treba v záujme detí venovať  zvýšenú pozornosť. 

K tomuto záveru dospeli aj  predstavitelia Rady Európy, presnejšie Kongres miestnych 

a regionálnych samospráv. Vo svojom dokumente “Pakt za zastavenie sexuálneho násilia na 

deťoch“ (2012) vyzýva na aktívne pripojenie sa k tomuto dokumentu všetky európske štáty, 

regióny a mestá. Konečným cieľom kongresu je dosiahnuť, aby čo najviac miestnych a 

regionálnych zastupiteľstiev a parlamentov budovalo koordinované multidisciplinárne 

štruktúry, procesy a mechanizmy na boj proti sexuálnemu násiliu a sexuálnemu zneužívaniu 

http://www.coe.int/t/DG3/children/1in5/statistics_en.asp
http://www.coe.int/t/DG3/children/1in5/statistics_en.asp
http://www.coe.int/t/DG3/children/1in5/statistics_en.asp


detí. Mestá a regióny môžu ku paktu prispievať postupne a môžu začať od oveľa skromnejšej 

úrovne, napríklad od zvyšovania povedomia o kampani JEDNO Z PIATICH. 

 

Práci s deťmi ohrozenými týraním a sexuálnym zneužívaním sa v Žiline už vyše 18 rokov 

venuje občiansku združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze. Náruč s podporou Národného 

koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch aktuálne 

otvára v Žiline Detské advokačné centrum, ponúkajúce svoje priestory a odbornú expertízu na 

spoluprácu. V súlade s progresívnymi trendmi v riešení tejto pálčivej problematiky aplikuje 

Náruč najaktuálnejšie poznatky a skúsenosti, vychádzajúce z predpokladu, že ohrozeným 

deťom možno poskytnúť včasnú aj účinnú pomoc len vtedy, ak všetci aktéri (polícia, orgány 

sociálnoprávnej ochrany, lekári, učitelia, pomáhajúce organizácie, súdy, prokuratúra...) budú 

postupovať jednotne, vo vzájomnej spolupráci, so zreteľom na najlepší záujem dieťaťa. 

Takéto modely spolupráce úspešne fungujú už vyše 30 rokov v zahraničí a ich výsledky 

svedčia o tom, že na dieťa orientovaný multidisciplinárny prístup je nanajvýš účinný 

z hľadiska pomoci dieťaťu, ale aj z hľadiska vyšetrovania takýchto prípadov či riešenia 

súvisiacich problémov (sociálnych, zdravotných, ekonomických...).  

 

Navrhované formy pripojenia Mesta Žilina k dokumentu “Pakt za zastavenie sexuálneho 

násilia na deťoch“ sú v súlade s návrhom aktivít Rady Európy. 

 

Materiál nemá dopad na rozpočet mesta Žilina. 


